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    त्या दोन व्यक्ती रस्तत्यावरून वेगाने िाित होत्या. त्याांिे िोळे 
आभाळात गिगिणाऱ्या ढगाांकि ेिागिे होते. एकाच्या हातात 
ववचित्र आकारािा पतांग होता. त्याच्या वरच्या टोकािा एक 
धातुिी तार होती. पतांगाच्या दोरािा एक िावी िटकत होती. ते 
दोघे एका िैदानात पोहोििे आणण पाऊस सुरू झािा. त्यािवेळी 
आभाळात प्रकाश ििकिा. काही वेळ काहीि घििे नाही. दोघे 
ननराश होऊन एकिेकाांकि ेपाहू िागिे. तेव्हाि पतांगािा दोर 
पकिून ठेविेडया व्यक्तक्तने दोरािे तांतू ताठर झािे असडयािे 
पाहहिे. जणू काही ते तांत ूल्जवांत झािे होते. त्यान ेआपिे बोट 
दोरािा िटकिेडया िावीिा िाविे आणण त्यािा ववजेिा झटका 
बसिा. त्याच्या अपेके्षनुसार आभाळातीि ववजेिी एक हठणगी 
ओडया दोरातून धातुच्या िावीपयतं पोहोििी होती आणण 
त्यािुळे िावीिा स्तपशश केडयावर ववजेिा झटका बसिा. त्या 
व्यक्तीिे नाव होत ेबेंजामिन फँ्रकमिन. आपडया िुिाच्या, 
ववडयिच्या िदतीने त्याने मसद्ध केिे की आभाळात ििकणाऱ्या 
प्रकाशािी हठणगी ही वीजि असते. 



     1706 सािी किाक्याच्या थांिीतीि एके हदवशी बेंजामिन फँ्रकमिनिा 
जन्ि झािा. त्यािे विीि जोमशया, बोस्तटन शहरात साबण आणण 
िेणबत्त्या बनवत असत. त्यािी आई अबबया, आपडया तेरा िुिाांिी 
देखभाि करत असे. ते सगळे िार खोडयाांच्या एका घरात राहात. 
िहान वयाति बेंजामिन वािायिा मशकिा. थांिीच्या हदवसात दपुारी 
तो उबदार िादर अांगावर ओढून पसु्ततक वाित बसे. त्यािे आईविीि 
श्रीिांत नव्हते. त्याांच्याकि ेफारशी पुस्ततके नव्हती. पण बेनिा त्याने 
काही फरक पित नसे. तो तीि पसु्ततके वारांवार वाित असे. या 
पुस्ततकाांिध्ये कठीण शब्द असत आणण त्याांत चित्रहेी फारशी नसत.  

  सात वर्ांिा असताना बेनने एक कववता मिहहिी. ते पाहहडयावर 
त्याच्या आईवक्तििाांनी त्यािा शाळेत पाठविे. त्याकाळी खूप किी िुिे 
शाळेत जात. शाळेत जाणे ही िुिाांसाठी गौरवािी गोष्ट होती. बेन 
मिखाण आणण वािन करण्यात कुशि होता पण तो गणणतात किजोर 
होता. वापरात नसिेिी प्रािीन िॅटीन भार्ा का मशकायिी, असा प्रश्न 
त्यािा पि.े वयात आडयावर बेंजामिन कुरळ्या केसाांिा, ििकदार 
िोळ्याांिा धट्टाकट्टा यवुक बनिा. त्यािा पतांग उिवायिा आणण 
पोहायिा खूप आवि.े पोहोताना तो आपडया हातापायाांना वडही बाांधत 
असे. वड्ाांिुळे वेगाने पोहोता येते, अस ेत्यािा वाटे.  



       दोन वर्ांनांतर बेन शाळा सोिून आईवक्तििाांना दकुान िािवायिा 
िदत करू िागिा. त्यािा िेंढ्या व गायीांच्या िरबीपासून बनिेडया 
िेणबत्त्याांिा दगुधं आवित नसे. म्हणून आईवक्तििाांनी त्याच्यासाठी 
इतर काि शोधायिा सुरूवात केिी. बेनिा सुतारकाि, ववटाांि ेकाि, 
वपतळेच्या वस्तत ूबनवण्यािे कािही रुििे नाही. बेनिा िोठा भाऊ 
जेम्सिे बॉस्तटनिध्ये पुस्ततक छपाईिे दकुान होते. बेनिा पसु्ततके 
आवितात म्हणून जोमशयाने त्यािा नतथे काि मशकायिा पाठविे.  

    बेनिा भावासाठी काि करणे पसांत नव्हते. पण ववटाांच्या 
कािापेक्षा बरे, म्हणून तो राजी झािा. अशा ररतीने 1718 सािी 
वयाच्या बाराव्या वर्ी छपाईिे काि मशकतामशकता बेनच्या 
व्यावसानयक जीवनािा सुरुवात झािी.  



    जेम्सच्या दकुानात बेन धातिुी छोटी छोटी अक्षरे साच्याांिध्ये 
बसवायिा मशकिा. हे साि े कागदावर शब्द छापण्यासाठी वापरत. 
िवकरि तो कथा-कववताांच्या पलु्स्ततका छाप ू िागिा. त्याने स्तवत: 

त्याकाळी गाजिेडया दोन घटनाांवर हदपस्ततांभािी शोकाांनतका आणण 
ब्िॅकबबअिश िाच्यािा िृत्यू या कववता मिहहडया. जेम्सने त्या 
प्रकामशत केडया. यािुळे बॉस्तटनिध्ये बेनिी ििाश होऊ िागिी. 1721 
सािी जेम्सने द न्यू इांग्िांि कुरांट हे स्तवत:िे वतृ्तपत्र सुरू केिे. बेन 
स्तवत:ि ते छापून त्याच्या प्रती ग्राहकाांना वाटत असे. पण जेम्सिा ते 
पसांत नव्हत.े  

   बेन एका काडपननक ववधवा स्त्रीिे पात्र घेऊन सायिेन्स दोगुि या 
नावाने मिहू िागिा. जेम्सिा वाटे की खरोखरि या नावािी कुणी 
स्त्री आहे ल्जिा नतिे िेख छापायिे आहेत. तो हे िेख प्रकामशत करू 
िागिा. िवकरि िोकाांि ेकुतूहि िाळविे. ही सायिेन्स दोगुि आहे 
तरी कोण? बेनि या िेखाांिा िेखक आहे, हे उघि झािे तेव्हा 
िोकाांनी त्यािे कौतकु केिे. जमे्सिा िात्र ही गोष्ट अल्जबात आवििी 
नाही. काही काळानांतर जेम्स एका सांकटात सापििा. त्याने इांग्रज 
अचधकाऱ्याांववरोधात िेख छापडयािुळे त्यािा तरुुां गािी हवा खावी 
िागिी. त्यािा वतृ्तपत्र छापण्यास िनाई करण्यात आिी. िग जेम्सने 
बेनिा प्रकाशक बनवायिा वविार केिा आणण आपिे वतृ्तपत्र िािू 
ठेवायिे ठरविे. पण बेनिा हे िान्य नव्हत.े यावरून दोघा भावाांिध्ये 
खूप वाद झािा आणण बेन ते काि सोिून ननघून गेिा.  



    थकिा-भागिा, भुकेिा बेन फफिािले्डफयािा पोहोििा. त्याने एका 
बेकरीतून प्रत्येकी एका पेनीिध्ये तीन पाव ववकत घेतिे. एक पाव 
त्याने तोंिात टाकिा. त्याि ेदोन्ही णखसे भरिेिे असडयािुळे उरिेिे 
दोन पाव त्याने बगिेत ठेविे. हे पाहून जवळि उभी असिेिी एक 
िुिगी जोरजोरात हस ूिागिी. नतिे नाव होते िबेोरा रीि. बेन 
आणण नतिा पररिय झािा. बेनिा नतच्याि घरात भाड्यान ेएक 
खोिी मिळािी. त्यािा एका छापखान्यात कािही मिळािे. 
छापखान्याच्या िािकान ेत्यािा तेथीि कािावर देखरेख करण्यािे 
काि हदिे. फफिािले्डफयाि ेगव्हनशर बेनच्या कािान ेप्रभाववत झािे. 
त्याांनी बेनिा स्तवत:िा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पैशािी िदत देऊ 
केिी. या पैशातून बेनने इांग्िांििा जाऊन छापखान्यािी यांत्र ेव इतर 
वस्ततू खरेदी कराव्यात, असे त्याांनी सुिविे.  
   अठरा वर्ांिा बेन जहाज प्रवासाच्या वविाराने हरखिा. 1724 
सािी तो िांिनिा ननघािा. पण गव्हनशरने त्यािी फसवणूक केिी. 
बेनिा गव्हनशरकिून पैसा तसेि मशफारसपत्रही पोहोििे नाही. 
घरापासून तीन हजार िैि दरू अांतरावर बेनच्या  
णखशात फुटकी कविीदेखीि नव्हती. कसांतरी  
करून त्यािा िांिनच्या एका छापखान्यात काि  
मिळािे. घरी जाण्यासाठी िागणारा पैसा जिा  
होईपयतं बेन नतथेि राहहिा.    



   घरी परतडयावर बेनिा जुन्या छापखान्यातिे काि पुन्हा मिळािे. 
पण िवकरि त्याने स्तवत:िा व्यवसाय सुरू केिा. 1729 सािापयतं 
तो पेनमसडव्हाननया गॅझटे नावाच्या वतृ्तपत्रािा प्रकाशक बनिा. या 
वतृ्तपत्रािा सांपादक आणण वाताशहरसुद्धा तोि होता. या वतृ्तपत्रात 
ववनोद, कोिी आणण सांपादकाांना आिेिी पत्र ेछापून येत. जेव्हा 
पुरेशी पत्र ेयेत नसत तेव्हा बेन वगेवेगळ्या काडपननक नावाांनी 
स्तवत:ि पत्र ेमिहून छापत असे. तो त्याच्या वतृ्तपत्रात काटुशन चित्रहेी 
काढत असे. अिेररकन वतृ्तपत्रात प्रथिि काटुशन चित्र छापण्यािा 
िान बहुधा याि वतृ्तपत्राकि ेजातो.   

  दरम्यान, बेनिा ववडयि नावािा एक िुिगा झािा. त्याच्या 
आईबद्दि काही िाहहती उपिब्ध नाही. पण बेनने िबेोरा रीिशी 
िग्न केिे. बेनन ेबगिेत पाव ठेवडयावर जोरजोरात हसणारी तीि 
िुिगी होती ही. तो नतिा िबेी म्हणत असे. िबेीन ेछापखाना 
आणण त्याच्या शेजारिे पेन, शाई, िेणबत्त्या, पुस्ततके इत्यादी 
साहहत्यािे दकुान िािवण्यात बेनिा िदत केिी. बेन आणण 
िबेीिा दोन िुिे झािी, फँ्रक आणण सॅिी. फँ्रक िार वर्ांिा 
असताना त्यािा देवीिा आजार झािा आणण त्यात त्यािा ितृ्यू 
झािा. पुढिे िार िहहने बेन द:ुखात बुिून गेिा.  



        िबेीच्या िदतीिळेु बेनिा आपडया व्यवसायात खूप यश 
मिळािे. 1732 सािी बेन गरीब ररििशिे पांिाांग प्रकामशत करू 
िागिा. त्यािध्ये सुट्ट टयाांि ेहदवस, ऋत,ू उत्सव, सण, न्यायाियीन 
कािकाजाि ेहदवस, भरती-ओहोटीच्या वळेा, सूयश व िांद्र ग्रहण, 
पौणणशिा-अिावस्तया नतथी वगैरे िाहहती असे. यात बेन ररििश साँिसश 
या नावान ेआपडया आयुष्यातीि छोट्या-िोठ्या िजेदार गोष्टी, 
हसतखेळत हदिेिे सडिे आणण काही शहाणपणािे बोिही देत असे. 
उदाहरणाथश, आपिे कजश िुकवा आणण स्तवत:िी फकां ित ओळखा, 
घाईघाई फुकट जाई आणण तुम्ही एक रुपया वािवता तेव्हा एक 
रुपया किावता इत्यादी. हे पांिाांग बरेि िोकवप्रय झािे. बेनन े
यातून भरपूर पैसा किाविा आणण तो श्रीिांत झािा. आता त्यािा 
छापखाना िािवण्यािी आवश्यकता नव्हती. ते काि त्यान ेएका 
भागीदाराकि ेसोपविे. बेन फक्त 42 वर्ांिा होता. काही कतृशत्व 
गाजवण्यासाठी अजून त्याच्यात भरपूर उजाश मशडिक होती.  



    बेनिा फफिािले्डफया शहरातीि जनजीवनात काही सुधारणा 
कराव्याशा वाटे. पसु्ततकाांिी आवि असडयािळेु त्यान े1731 सािी 
देशातीि पहहिे सावशजननक ग्रांथािय सुरू केिे. बेनन े1736 सािी 
पहहिा अल्ग्नशिन ववभाग स्तथापन करण्यात िदत केिी. त्यािध्ये 
तीस स्तवयांसेवक काि करत होते. त्याने शहरात पक्के रस्तत े
बनवण्यासाठी, त्या रस्तत्याांवर हदव ेिावण्यासाठी आणण रस्तत्याांिी 
साफसफाई करण्यासाठी शहराच्या प्रशासनािा उद्यकु्त केिे. 1751 सािी 
फफिािले्डफयािध्ये देशातीि पहहिे हॉस्तपीटि स्तथापन करण्यात बेनने 
िहत्त्वािी भूमिका ननभाविी.  

  िार वर्ांनांतर बेनन ेतरुणाांसाठी एका प्रमशक्षण कें द्रािी स्तथापना 
केिी. पुढे त्याि ेरुपाांतर पेनमसडव्हाननया ववद्यापीठात झािे. या 
ववद्यापीठाच्या एका भागात गरीब िुिाांसाठी ववनािूडय तत्वावर 
शाळा िाित असे. यापूवीि 1737 सािी बेनिा पोस्तटिास्ततर 
बनवण्यात आिे होते. 1753 सािी इांग्रज प्रशासनान ेत्यािा सांपूणश 
अिेररकेिा सहायक पोस्तटिास्ततर बनविे. बेनने या काळात 
अचधक पोस्तटिनिी भरती केिी आणण पोस्तटाच्या सेवेत सुधारणा 
केिी. बेनच्या प्रयत्ाांिुळे केवळ त्याच्याि शहरात नाही तर 
देशाच्या इतर भागाांतीि जनजीवनातही सुधारणा झाडया.  



     सुरुवातीपासूनि बेनिा ववज्ञानात ववशेर् रुिी होती. 1752 सािी 
त्याने ववडयिसोबत आभाळातीि ववजेबाबत ववस्तियकारक शोध 
िाविा. बेनने नेिके काय केिे याबाबत सवांना कुतूहि होते. पण 
बेनिा त्यािे फारसे अप्रुप नव्हते. तो म्हणत असे, “तत्वज्ञानािा 
प्रत्यक्ष व्यवहारात उपयोग होत नसेि तर काय फायदा?” तो 
आभाळातून पिणाऱ्या ववजेिा धोका किी करण्यािा प्रयत् करत 
होता. त्याच्या वविारानुसार, इिारतीांच्या वर धातुिा एक दाांिा 
िावण्यात आिा. त्यािा एक धातिुी तार जोिण्यात आिी. तार 
इिारतीच्या मभतीच्या आधाराने खािी आणून नतिे दसुरे टोक 
जमिनीत घुसवण्यात आिे. यािुळे आभाळातीि वीज इिारतीवर 
पिडयावर तारेतून जमिनीत मशरू िागिी आणण इिारत आणण 
त्यात राहाणारे िोक सुरक्षक्षत राहू िागिे. 
  बेनन ेअसा धातुिा दाांिा आपडया घरावर बसविा. िवकरि 
इतर इिारतीांवरही असे धातुिे दाांि ेबसवण्यात आिे. यात िेरीिँि 
राज्यातीि अॅनापोिीस शहरातीि इिारतीांिाही सिावेश होतो. 
बेनने आपडया या शोधाि ेपेटांट घेऊन नफा किावण्यास नकार 
हदिा. याउिट, त्याने धातुिा दाांिा बसवण्याबाबत सगळी िाहहती 
प्रकामशत केिी. यािुळे िोकाांना        आपडया घरावर असा 
दाांिा बसवणे शक्य होऊ              िागिे. 



      बेनने ववज्ञानािा उपयोग दैनांहदन व्यवहारात केिा. त्यान े
बनविेडया फँ्रकमिन शेगिीिळेु घरातीि शेकोटीिी उष्णता 
धुराांड्यािधून बाहेर वाया जाण्याऐवजी घरातीि खोडया उबदार 
ठेवण्यासाठी वापरता येऊ िागिी. त्याने शहरातीि रस्तत्याांवर जास्तत 
काळ प्रकाश देऊ शकतीि असे हदवे तयार केिे. बेनि ेवय वाढत गेिे 
तसे त्यािा दोन िष्म्याांिी गरज वाटू िागिी, एक वािनासाठी आणण 
दसुरा दरूिे पाहाण्यासाठी. िग त्याने दोन्ही िष्म्याांिी मभांगे जोिून 
एकाि फे्रििध्ये बसविी. अशा प्रकारे बायफोकि िष्म्यािी ननमिशती 
झािी. आजही िोक असे िष्िे वापरतात. बेन व्हायोमिन, हापश आणण 
चगटार वाजवत असे. त्यान ेग्िास आिोननका हे एक नवेि वाद्य तयार 
केिे. हे वाद्य वेगवेगळ्या िापाच्या कािचे्या पेडयाांपासून बनिेिे होते.     

  बेनिा राजकारणातही रस होता. 1736 सािी त्यािा पेनमसडव्हाननया 
ववधानसभेच्या िेखननकपदी ननविण्यात आिे. पांधरा वर् ेत्याने 
ववधानसभेतीि सवश कािकाजािी, वादाांिी, ििांिी नोंद ठेविी. तेथीि 
वाद-ििाश ऐकून तो पुरता कां टाळून जात असे. पण िेखननक 
असडयािुळे तो त्यात भाग घेऊ शकत नव्हता. म्हणून िग 1751 
सािी तो                                   ववधानसभेच्या 
ननविणुकीत                                   उिेदवार 
म्हणून उभा                                     राहहिा 
आणण                                            ल्जांकूनही 
आिा.  



    तीन वर्ांनांतर 1754 सािी उत्तर अिेररकेवर प्रभुत्व प्रस्तथावपत 
करण्यासाठी फ्रें ि आणण बिहटश याांच्यात युद्ध सुरू झािे. रेि इांक्तियन 
िोक फ्रान्सिा तर अिेररकेच्या तरेा वसाहती बिटनिा िदत करत होते. 
बेनने युद्धात बिहटश कनशि म्हणून भूमिका पार पाििी. त्यान ेव 
ववडयिने सैननकाांिे नेततृ्व केिे, फकडिे बाांधिे, गस्तती पथके उभारिी. 
पण वसाहतीांना िढण्यासाठी ननधी किी पित होता. िग 1757 सािी 
ननधी गोळा करण्यासाठी बेन आणण ववडयि इांग्िांििा गेिे. प्रवासात 
त्याांना अनके सांकटाांना तोंि द्याव ेिागिे. त्याांना फ्रें ि सिुद्री 
िाच्याांपासून स्तवत:िा बिाव करावा िागिा. त्याांना अनके वादळाांशी 
सािना करावा िागिा. त्याांि ेजहाज उध्वस्तत होता-होता बिाविे. 

  अखेरीस ते िांिनिा पोहोििे. नतथे बेन पाि वर् ेराहहिा आणण 
त्याने युद्धासाठी ननधी उभारिा. दरम्यान ववडयिने नतथे 
कायद्यािा अभ्यास केिा. अिेररकेिा प्रिुख सांशोधक म्हणून 
बेनिा नतथे खूप िानसन्िान मिळािा. ववडयििा फकां ग जॉजश 
ततृीय याांनी न्यू जसी राज्याच्या गव्हनशरपदी नेििे. नतथेि 
ववडयििे िग्नही झािे. 1762 सािी बेन फफिािले्डफयात परतिा. 
काही वर्ांनांतर ववडयि आणण त्यािी पत्ीदेखीि अिेररकेत 
परतिे. 



     त्यािवेळी अिेररकेत काही नव्या सिस्तया उद्भवडया. पेनमसडव्हाननया 
वसाहत स्तथापन करणारे पेन कुटुांब नतथेि राज्य करत होते. 
वसाहतीांच्या शासकाांना आपिी वसाहत इांग्िांिच्या राजाच्या नाव े
िािवायिी होती. यासाठी बेनिा 1765 सािी पुन्हा इांग्िांििा 
पाठवण्यात आिे. नतथे पोहोिताि त्यािा तेथीि गांभीर पररल्स्तथतीिी 
जाणीव झािी. इांग्िांिने फ्रें ि आणण रेि इांक्तियन िोकाांववरुद्ध सुरू असिेिे 
युद्ध ल्जांकिे होते. पण युद्धािुळे इांग्िांि कजाशत बुििा होता. पैसा उभा 
करण्यासाठी इांग्िांिने स्तटॅम्प अॅक्ट हा नवा कायदा िागू केिा व 
अिेररकेत वतृ्तपत्र ेआणण कागदाशी सांबांचधत वस्ततुांवर कर िादिा.    

   बेनिा हा कर फारसा रुििा नव्हता. त्याने त्यािा ववरोध केिा 
नाही. पण अिेररकेत िोक या कायद्याच्या प्रिांि ववरोधात होते. बेनने 
आपिा ववश्वासघात केिा, असे अिेररकन िोकाांना वाटू िागिे. त्याांनी 
बेनिा त्यािे फफिािले्डफयातीि घर जाळून टाकण्यािी धिकी हदिी.  

   अिेररकन िोकाांच्या िनात धिुसत असिेिा रोर् जाणवताि बनेने 
स्तटॅम्प अॅक्ट ववरुद्ध आवाज उठविा, वतृ्तपत्राांना पत्र ेमिहहिी, व्याख्याने 
हदिी, कायदा बनवणाऱ्याांसोबत ििाश केिी. बेनच्या प्रयत्ाांिळेु बिहटश 
सरकारने हा कर रद्द केिा. पण त्याांनी िहा आणण इतर काही वस्ततुांवर 
कर िादिा. या घटनेआधी बेन स्तवत:िा इांग्रज सिजण्यात धन्यता 
िानत असे. पण आता त्यािा दृवष्टकोन बदिू िागिा. इांग्रज िोक 
अिेररकन वसाहतीतीि िोकाांना सिान वागणूक देत नसत. ते 
त्याांच्यावर कर िादत पण त्याांना ितदानािा हक्क िात्र नाकारत. 



     क्तिसेंबर 1774 िध्ये ववडयिने पत्राद्वारे बेनिा िबेोराच्या 
ितृ्यूिी बातिी कळविी. त्यावळेी िबेोरा 44 वर्ांिी होती. 
िािश 1775 सािी बेन अिेररकेत ननघािा. तो खूप ननराश 
अवस्तथेत होता. त्याच्या पत्ीिा ितृ्यू झािा होता तसेि त्यािी 
इांग्िांििधीि िोहीि अपयशी ठरिी होती. बेन अिेररकेत 
पोहोिण्याआधीि 19 एवप्रि रोजी इांग्िांि आणण त्याांच्या 
अिेररकन वसाहतीांिध्ये युद्ध सुरू झािे.  

   5 िे 1775 रोजी बेन फफिािले्डफयात पोहोििा. पढुच्याि 
हदवशी तो काँहटनेन्टि काँगे्रसच्या कायाशत व्यस्तत झािा.   

 काँहटनेन्टि काँगे्रस हा अिेररकन नेत्याांिा एक गट होता. इांग्िांिशी 
सुरू झािेिे युद्ध ल्जांकायिे, हाि या गटािा िुख्य उदे्दश होता. बेनिे 
वय त्यावेळी 69 वर् ेहोते. पण तरीही तो दररोज बारा-बारा तास काि 
करत असे. पोस्तटिास्ततर या नात्याने प्रत्येक टपाि िवकरात िवकर 
आपडया इल्च्छत हठकाणी पोहोिवण्यािी जबाबदारी त्याच्यावर होती.  
त्याने इांग्रजाांच्या अांििाखािी असिेडया कॅनिािा अिेररकेच्या बाजनुे 
राहायिी ववनांती केिी. पण त्यात त्यािा यश मिळािे नाही. कॅनिाच्या 
दीघश आणण खितर प्रवासािध्ये बने िरतािरता वाििा. कसांतरी तो 
फफिािले्डफयािा पोहोििा. नतथे अिेररकेने स्तवत:िा इांग्िांिपासून स्तवतांत्र 
घोर्ीत करावे की नाही, यावर कागेँ्रसिध्ये वाद रांगिा होता. 



     काही िोकाांच्या िते इांग्िांिने करािा प्रश्न सोिविा तर 
अिेररका इांग्िांिच्या अचधपत्याखािी राहू शकत होती. पण 
काही िोकाांना वाटत होत ेकी अिरेरकेने स्तवतांत्र राष्ट्र बनण्यािी 
वेळ आिी आहे. त्यासाठी अिेररकेिा इांग्िांिपासून स्तवतांत्र का 
व्हायिे आहे, यािे कारण देणे आवश्यक होते. जून 1776 िध्ये 
काँगे्रसने पाि सदस्तयाांिी एक समिती बनविी. बेंजामिन 
फँ्रकमिनही त्यािे एक सदस्तय होत.े काँगे्रसने या समितीिा 
अिेररकेच्या स्तवातांत्र्यािा जाहहरनािा मिहहण्यास साांचगतिे. या 
िुद्यावर काँगे्रसने 2 जुिै 1776 रोजी ितदान घेतिे. बेन एक 
प्रभावी वक्ता होता. त्याने स्तवातांत्र्याच्या बाजुन ेठाि िदेु्द िाांििे. 
साहल्जकि, ितदानानांतर स्तवातांत्र्याच्या बाजुन ेननणशय िागिा. 
दोन हदवसाांनांतर काँगे्रसन ेस्तवातांत्र्याच्या जाहहरनाम्यावर 
मशक्कािोतशब केिे. तेव्हापासून 4 जुिै हा हदवस अिेररकेत 
स्तवातांत्र्यहदन म्हणून साजरा केिा           जातो.   



   ववडयिने स्तवातांत्र्याच्या जाहहरनाम्याऐवजी इांग्िांििा पाहठांबा 
हदडयाने बेनिा द:ुख झािे. त्याांनी ववडयििे िन वळवण्यािा खूप 
प्रयत् केिा. शेवटी ववडयििा तुरुांगात टाकण्यात आिे. त्यािा 
सोिवण्यासाठी बेनन ेआपिे वजन वापरिे नाही. अिेररका सांकटात 
असताना असा वैयक्तक्तक स्तवाथश बाळगणे बेनिा योग्य वाटिे नाही.      

  युद्धात इांग्िांि ल्जांकण्यािी शक्यता वाढिी. काँगे्रसने बेनिा 
फ्रान्सिा जाऊन त्याांिी िदत मिळवण्यास साांचगतिे. बेन खपू वदृ्ध 
झािा होता. त्यािा फ्रान्सिा प्रवास झपेणे कठीण होते. तरीही तो 
अनेक वादळाांना तोंि देत जहाजाने फ्रान्सिा गेिा. बिटनिे गुप्तहेर 
सवशत्र सांिार करत होते. बेन आपिे सांदेश अदृश्य शाईत मिहीत असे 
आणण त्याखािी गोपनीय नावाने सही करत असे.    

  बेनच्या मशष्टाईने फ्रान्स अिेररकेिी िदत करायिा तयार झािा. 
1783 सािी अिेररका हे युद्ध ल्जांकिी. अिेररका आणण बिटनिध्ये 
शाांततेिा करार झािा. बेनिा आता घरािी ओढ िागिी. पण 
अिेररकन काँगे्रसच्या आग्रहािळेु तो 1785 पयतं फ्रान्सिधीि राजदतू 
म्हणून नतथेि राहहिा आणण नांतर अिेररकेत परतिा. युद्धादरम्यान 
ववडयििी तुरुां गातून सुटका झािी. तो इांग्िांििध्येि राहात होता. 
अिेररकेत परतताना बेन इांग्िांििाही थाांबिा. ववडयि त्याांना भेटायिा 
गेिा पण बेनने                            त्याच्याशी सांबांध 
ठेवण्यािे नाकारिे.                        बिटनिी बाज ूघेतिी 
म्हणून बेनने ववडयििा                     कधीही क्षिा                          
केिी नाही.  



     फफिािले्डफयािा परतडयावर बनेिे भव्य स्तवागत झािे. कािाांतराने 
बेनिा पेनमसडव्हाननया राज्याच्या प्रिुख कायशकारी िांिळािा अध्यक्ष 
म्हणून ननयुक्त करण्यात आिे. वयाच्या एक्याऐांमशव्या वर्ी त्यान े
अिेररकेिी घटना तयार करण्यातही िदत केिी. 17 सप्टेंबर 1787  
रोजी अिेररकन घटना िांजूर करण्यात आिी. अिेररकेिी घटना 
आजदेखीि प्रशासन राबवण्यासाठी सवोत्कृष्ट आदशश िानिी जाते.   

   इांग्िांिहून परतडयानांतर बेन आपडया िुिी व नातवांिाांसोबत राहू 
िागिा. त्यािी प्रकृती हळूहळू ढासळू िागिी. त्यािा पिांगावरि पिून 
राहावे िागत असे. यावळेी तो आपडया नातवांिाांशी गप्पागोष्टीां 
करण्यात आपिे िन रिवत असे.     



    आयुष्याच्या शेवटच्या काळात बेनने गुिािचगरी प्रथा बांद 
करण्यासाठी काि केिे. तो गुिािचगरी प्रथा ननिूशिन िांिळािा अध्यक्ष 
होता. या ववर्यावर त्याने अनके िेख मिहीिे. त्याने काँगे्रसकि े
गुिािचगरी प्रथा सांपवण्यासांबांधी एक याचिकाही दाखि केिी. 
  17 एवप्रि 1790 रोजी ऐन वसांत ऋतूत आजारी पिडयािळेु बेनिे 
ननधन झािे. त्यावेळी तो 84 वर्ािंा होता. जगभरातीि देशाांनी 
त्याच्या ननधनावर शोक व्यक्त केिा. त्याच्या अांनति सांस्तकारावळेी वीस 
हजारपेक्षा जास्तत िोक उपल्स्तथत होते. ननधनानांतर त्याच्यावर असांख्य 
कववता, िेख आणण पुस्ततके मिहहिी गेिी. फकत्येक हठकाणी त्यािे 
पुतळे उभारण्यात आिे. असांख्य रस्तत्याांना आणण सांस्तथाांना त्यािे नाव 
देण्यात आिे. शांभर िॉिरच्या नोटेवर त्यािा सौम्य व हसतिुख िहेरा 
छापण्यात आिा. आज त्यािा जाऊन दीघश काळ िोटिा आहे. पण एक 
प्रकाशक, सांशोधक, देशभक्त आणण राजकीय नेता म्हणून त्यािा प्रभाव 
आजही कायि आहे. ज्या िहान राष्ट्राच्या ननमिशतीत त्याने िहत्त्वािे 
योगदान हदिे ते राष्ट्र आज उत्तरोत्तर प्रगती करत आहे.  



बेंजामिन फँ्रकमिन यािा जीवनकाळ 
  
1706: बॉस्तटनिधीि मिडक स्तरीट येथे जन्ि.  
  
1718: भाऊ जेम्स याच्या दकुानात ववनावेतन काि सुरू केिे.   
  
1722: सायिेंट दोगुि या नावाने ववनोदी िेख प्रकामशत केिे.  
  
1723: घरातून पिायन. प्रथि न्यूयॉकश  व िग फफिािले्डफयािा  
             पोहोििा. भावी पत्ी िबेोरा रीििी भेट. 
  
1724: पहहिाि जहाज प्रवास. इांग्िांििा गेिा.  
 
1726: फफिािले्डफयािा परतिा.  
  
1728: फफिािले्डफयात छापखाना सुरू केिा.  
  
1730: पहहिा िुिगा ववडयििा जन्ि. िबेोराशी िग्न.  
  
1731: अिेररकेत पहहिे सावशजननक ग्रांथािय सुरू केिे.  
 
1732: गरीब ररििशिे पांिाांग प्रकामशत केिे. फँ्रकिा जन्ि.  
  
1736: फफिािले्डफयािध्ये पहहिे स्तवयांसेवी अल्ग्नशिन दि स्तथापन.  
      देवीच्या आजारान ेफँ्रकिा ितृ्यू.  
 
1737: फफिािले्डफयािा पोस्तटिास्ततर म्हणून नेिणूक.  
  
1743: िुिगी सॅिीिा जन्ि. 
 
1751: पेनमसडव्हाननया ववधानसभेसाठी ननवि.  
  
 
  

  

1752: पतांग व िावी वापरून आभाळातीि वीजबेाबत प्रयोग.  
     दसुऱ्याांदा इांग्िांििा जहाज प्रवास.  
  
1762: दोन वर् ेफफिािले्डफयात राहून पुन्हा इांग्िांििा गेिा.  
  
1766: स्तटँप अॅक्टच्या ववरोधात सांघर्श.  
  
1774: पत्ी िबेीि ेननधन. फफिािले्डफयात परतिा. काँल्न्टनेन्टि  
      काँगे्रसिध्ये नेिणूक.  
  
1776: स्तवातांत्र्यािा जाहहरनािा मिहहण्यािी जबाबदारी. अिेररकेिा    
      युद्धात िदत िागण्यासाठी फ्रान्सिा प्रवास.  
  
1783: अिेररका व इांग्िांि याांच्यातीि शाांतता करारात योगदान.  
  
1785: फ्रान्सिधून परतडयावर अिेररकेत भव्य स्तवागत.  
  
1787: वयाच्या एक्याऐांशीव्या वर्ी अिेररकेच्या घटनेवर स्तवाक्षरी  
      करणारी सवाशचधक वयोवदृ्ध व्यक्ती.  
  
1789: गुिािचगरी प्रथा ननिूशिन िांिळाच्या अध्यक्षपदी नेिणूक.  
  
1790: 17 एवप्रि रोजी ननधन. 



बेंजामिन फँ्रकमिनिे शोध   
  
बायफोकि िष्िा: एकाि िष्म्यािध्ये जवळि ेतसेि दरूिेही स्तपष्ट 
हदसण्यासाठी सोय.   
  
बबझी बॉिी: यािध्ये दोन ते तीन आरसे ववमशष्ट रिनेत घराच्या 
दारात व वरच्या िाळ्यावर बसवतात. यािुळे वरच्या िाळ्यावरीि 
िाणसािा दारात आिेिी व्यक्ती दार न उघिताि हदसू शकते.    
  
तीन सुयाांिे घड्याळ: तास, मिननट व सेकां द दशशवते. यापूवीिी 
घड्याळे फक्त तास व मिननटे दशशवत.  
  
एक्टेंशन आिश: िाांब छिीपासून बनिेिे यांत्र. यान ेउांिावर ठेविेिे 
सािान सहज काढता येते.  
 
फँ्रकमिन शेगिी: गरि हवेिा खोिीत िौफेर पसरवते व धूर 
धुराांड्याद्वारे बाहेर टाकते.  
 
िायिरी खुिी: खुिीच्या खािी पायऱ्या िपिेडया असतात. त्या 
बाहेर काढून त्यावर उभे राहून उांिावर ठेविेिी पसु्ततके काढता 
येतात. 
  
वीज वाहून नेणारा दाांिा: आभाळातून पिणारी वीज आपडयाकि े
खेिून घेतो व जमिनीत पाठवतो. यािुळे इिारती व त्याांत राहाणारे 
िोक सुरक्षक्षत राहातात.  
 
ररिोट कां रोि िॉक: पिांगावर बसडया-बसडया एक दोर व पुिी 
वापरून दरवाजा िॉक करता येतो. 

         गरीब ररििशच्या पांिाांगात बेन फँ्रकमिनने मिहहिेिी विन े
  
िासे आणण पाहुणे, दोन्ही तीन हदवसाांनांतर नकोसे होतात. 
  
देव त्यािीि िदत करतो जो स्तवत:िी िदत करतो. 
  
तीन व्यक्ती एखादी गोष्ट गुप्त ठेव ूशकतात, त्याांतीि दोघाांिा ितृ्यू 
झािेिा असेि तर! 
  
िाणूस आणण कमिांगि याांिे अांतरांग कळणे कठीण!  
  
उसनवारी करणारा नेहिी द:ुखी असतो. 
  
िहान-िहान वार केिे तर िोठिोठे वकृ्षही उन्िळून पितात.  
  
गेिेिी वेळ परत येत नाही.  
  
प्रेि हव ेअसेि तर प्रेि करा आणण प्रेि मिळण्यास पात्र व्हा.  
  
दररोज एक सफरिांद खा आणण िॉक्टरिा दरू ठेवा.  
  
कुत्र्याांच्या सांगतीत राहहडयावर अांगावर िाशा बसणारि.  
  
वािाळवीर कृती किीि करतात.  
  
िवकर ननजे, िवकर उठे तो ननरोगी, श्रीिांत व शहाणा बने.  
 
शहाणपणािी दारे सदैव उघिी असतात.  



बेंजामिन फँ्रकमिन 
  


